
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

ČTĚTE

1/2019 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 65 | CENA 20 Kč

Českých 100 nejlepších 2018

INTEX Praha

Prodejní akce SČMVD

Reportáž  

z družstva

Propagace,

výstavy, veletrhy



ADRESA REDAKCE: 
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví 
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová, henychova@scmvd.cz 
tel.: +420 224 109 352, tel/fax: +420 224 230 050 
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz 
Objednávky předplatného: redakce@scmvd.cz 
Objednávky inzerce: inzerce@scmvd.cz 
Redakce neodpovídá za obsah inzerce a reklamních 
článků. 
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem  
se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 
Grafika © Art D – Grafický atelier Černý, s.r.o.

Registrace MK ČRE – 4639.
ISSN 0322-7677

Titulní strana obálky
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD
Foto: Jana Henychová
 
Foto na str. 2: Jana Henychová

Zadní strana obálky:
INTEX Praha
Foto: archiv družstva

obsah 1/2019slovo úvodem 

 JUDr. Rostislav Dvořák 
předseda SČMVD

propagace, výstavy, veletrhy 

 Prodejní akce SČMVD

reportáž z družstva

 INTEX Praha

rubrika manažerů družstev 

 Výrobní družstva byla oceněna v soutěži Českých 100 nejlepších 2018

 KZPS ocenila 80 firem a osobností za mimořádný přínos k rozvoji podnikání

 ČMS vyhlásila Marketéra roku 2018

právní okénko

 Práva a povinnosti související s majetkovou účastí člena v družstvu podle stanov

 ROZHOVOR: Ing. Kateřina Bělková, mediátorka

z Bruselu 

 Evropský den osob se zdravotním postižením

 Jednání rady EPSCO v Bruselu

 Práce v digitální budoucnosti – nová studie předpokládá rizika pro bezpečnost  
a ochranu zdraví, která jsou před námi

 Nová pravidla EU dávají občanům možnost zeměpisně neohraničeného 
nakupování na internetu

družstevní výrobky

 S Druchemou proti mrazu

různé

 Výroční setkání Klubu důchodců při Brněnské Drutěvě

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

ČTĚTE

1/2019 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 65 | CENA 20 Kč

Českých 100 nejlepších 2018

INTEX Praha

Prodejní akce SČMVD

Reportáž  

z družstva

Propagace,

výstavy, veletrhy



sl
o

vo
 ú

vo
d

em

JUDr. Rostislav Dvořák 
předseda SČMVD

Vážené dámy a pánové, vážení členové a pracovníci 
výrobních družstev.

V posledních letech zažíváme období ekonomické-
ho růstu, českému hospodářství se daří a těší mě, že 
se daří také našim členským výrobním družstvům. 
Ta jsou úspěšná na domácím trhu i  na náročných 
zahraničních trzích, modernizují výrobu, automa-
tizují a inovují. 

Nemohu však nezmínit problémy a  komplikace, 
kterým české firmy aktuálně čelí. Nejsou to problé-
my nové, o  to více je s  podivem, že se žádné vládě 
a politické reprezentaci při jejich řešení dosud nepo-
dařilo dosáhnout uspokojivých výsledků. Patří mezi 
ně především přetrvávající nedostatek pracovníků 
na českém trhu práce, devastace českého odborného 
a učňovského školství a na zaměstnavatele význam-
ně dopadá také každoroční skokové zvyšování mi-
nimální mzdy a  růst mezd vyvolaný nedostatkem 
pracovníků.

Politici a státní instituce by měli tyto problémy ak-
tivně řešit, protože snižují dynamiku hospodářství 
a přibližují české firmy případné další ekonomické 
krizi.  V  uplynulém roce 
jsme již první varovné 
signály krizového vývoje 
zaznamenali a  připravit 
se na hrozící recesi by se 
neměly pouze české firmy, 
ale zejména vláda. Stát-
ní instituce však nadále 
neprokazují dostatečnou 
pružnost v rozhodování. Na hrozící problémy neza-
čínají reagovat ve chvíli, kdy je na ně upozorňujeme, 
ale až když začnou konkrétní negativní dopady, a to je 
příliš pozdě. Místo toho, abychom se na krizi připra-
vili, tak pod krátkozrakým tlakem odborů skokově 
zvyšujeme mzdy bez ohledu na budoucí ekonomické 
možnosti zaměstnavatelů. Razantní a  nepředvída-
telný růst mezd a  významné zvyšování mzdových 
nákladů se negativně promítají do zaměstnanosti 
zejména v nízkopříjmových profesích, jako jsou na-
příklad textil a  oděvy, obchod nebo služby, kde se 
minimální mzda přibližuje mzdám průměrným, což 
přináší destrukci motivace zaměstnanců a  ztrátu 
konkurenceschopnosti. 

Nadále budeme prosazovat společné zájmy vás, 
našich členských družstev, a  usilovat o  zlepšení 
podnikatelského prostředí pro malé a střední firmy. 
Cílem vycházejícím z  našeho Projektu restruktu-
ralizace hospodářství České republiky, který jsme 
předložili již několika českým vládám, je postupné 
oslabení výroby ve mzdě a  nerentabilní produkce 

českých podniků jako 
subdodavatelů zejmé-
na zahraničních firem, 
což je nejen v krizovém 
období značně riziko-
vé, a  podpořit výrobu 
vlastního produktu, 
o které se nyní konečně 
začíná vážně hovořit 

také na úrovni vlády a politických stran. S tím pří-
mo souvisí naše snahy o změnu kritérií investičních 
pobídek a  omezení negativních vlivů podpory za-
hraničního kapitálu. Investiční pobídky by měly být 
zaměřeny především na investice s  vyšší přidanou 
hodnotou, ne na vznik nových montoven zahra-
ničních investorů, které mohou v době nedostatku 
pracovníků na trhu práce svými významně vyššími 
mzdami likvidovat českou konkurenci.

Dovolte, abych vám do roku 2019 popřál jménem 
volených orgánů svazu a  jeho pracovníků hodně 
úspěchů, aby to byl rok nejméně tak úspěšný, jako 
ten minulý.
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Modela Pardubice přivezla svou novou kolekci 
dámských oděvů. Zákaznice zaujaly pouzdrové šaty 
zhotovené z efektních tkanin určené pro společenské 
příležitosti, ale i šaty, halenky, sukně či kabátky pro 
denní nošení ušité z úpletů s hřejivým omakem.

Po delší odmlce se do akce zapojilo i oděvní družstvo 
Moděva Konice, které se specializuje na šití plášťů, 
palet a  pelerín. Návštěvníci tento sortiment uvítali, 
zboží se líbilo a byl o ně zájem.

Styl Plzeň přivezl dámské kalhoty, legíny, tepláky, 
tuniky, šaty, trika, kabátky a  též oblíbené nákupní 
tašky. Vkus Klatovy prodával dámské halenky, noční 
košile, zástěry, dále pánská pyžama a trenýrky. 

Tradičním účastníkem prodejů je Dita Tábor, která 
na akci přilákala řadu nakupujících včetně maminek 

s kočárky. Kojenecký textil a dětské oblečení z termo-
regulačního materiálu Outlast vyráběné pod značkou 

4  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  1/2019

Prodejní akce SČMVD
Ve středu 14. listopadu se ve velké jednací místnosti SČMVD a v přilehlých prostorách uskutečnila pod-
zimní prodejní akce, která se v nepřetržité řadě koná již desátým rokem. Těchto předvánočních prodejů 
se tentokrát zúčastnilo 14 výrobních družstev, družstva zde představila své produkty – textil, oděvy, 
hračky, kosmetiku, šperky a domácí potřeby.



Little Angel® v sobě spojuje promyšlenou funkčnost 
i atraktivní vzhled. 

Družstvo TEXman Liberec nabídku textilních vý-
robků doplnilo o polštáře, přikrývky, fleecové deky 
a povlečení.

Směr Praha potěšil návštěvníky plastovými hrač-
kami a modely vlastní produkce a stavebnicemi z cih-
liček, jichž je výhradním dovozcem. Velkou předností 

je to, že si můžete být jisti, že tyto hračky jsou vyrobe-
ny z nezávadných materiálů a splňují veškeré normy.

Mnoho návštěvníků akce potěšila svou účastí kos-
metická družstva Detecha Nové Město nad Metují 
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i Vřídlo Karlovy Vary. Kosmetika Regina® i Karlovar-
ská kosmetika® jsou oblíbenými vánočními dárky. 
Zákazníci mohli vybírat jednotlivé produkty nebo 
celé sady či mohli zakoupit dárkové balíčky. Regina 
nabízí řadu produktů péče o  rty, pleť i  tělo, z  deko-
rativní kosmetiky jmenujme rtěnky, tvářenky, oční 
linky, řasenky, oční stíny, laky na nehty. Karlovarská 
kosmetika vyrábí tělové krémy, ošetřující přípravky 
na ruce a nohy, pleťovou kosmetiku, přípravky péče 
o dutinu ústní i koupelové přípravky.

Granát Turnov potěšil návštěvníky i účastníky akce 
nabídkou stříbrných šperků, mnohé z nich byly zdo-
beny českými granáty. Zájem o toto zboží byl velký, 
nakupovaly se především vánoční dárky, šperk je pro 
tuto příležitost ideálním artiklem.

S  velkým ohlasem se setkal stánek KDS Sedlčany. 
Toto nožířské družstvo na akci vždy přiveze stojany 
se zbožím ze své firemní prodejny, takže nabídka je 
široká, výrobky jsou přehledně uspořádány a nákup 
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je velmi pohodlný. Pracovnice družstva byly schop-
né fundovaně poradit s výběrem, objasnit vlastnosti 
a nejvhodnější užití jednotlivých produktů.

Družstvo DUP Pelhřimov do Prahy přivezlo jak 
jednotlivé manikúrní nástroje, tak i  celé manikúry 
a taktéž výrobky kožené galanterie. 

Slezská tvorba Opava nabídku družstevních vý-
robků rozšířila o  tradiční vánoční sortiment, a  to 
skleněné vánoční ozdoby. Tento sortiment s velkým 
podílem ruční práce lákal k zastavení, zakoupit bylo 
možné různé vánoční ozdoby včetně figurek, možné 

bylo využít služeb přítomné malířky a nechat si oz-
dobu doplnit vlastním textem či věnováním.

Novinkou byla účast družstva Fair & Bio Praha, kte-
ré díky své vlastní pražírně kávy v Kostelci nad La-
bem nabízelo čerstvě praženou kávu. Zájemci mohli 
na místě ochutnat čerstvě připravenou filtrovanou 
kávu a zakoupit dárkové sety. 

Na akci zavítalo rekordní množství návštěvníků, 
kteří vyhledávají české produkty. Velká část naku-
pujících se prodejů na svazu účastní pravidelně, řada 
z nich si předem připravuje seznam položek, které na 
akci hodlá zakoupit, někteří přišli poprvé. Databáze 
kontaktů se stále zvětšuje, informace o akci byla zve-
řejněna na webu, pozvánka se šířila po sociálních sí-
tích, poutač byl umístěn na ulici před budovou svazu. 
Nejlepší propagací je však spokojený zákazník, který 
se o svou zkušenost podělí se svým okolím.  

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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Družstvo INTEX patří mezi firmy, které si zákazníci vyhledávají sami. Důvodem jsou dlouholetá 
tradice a dále péče o stávající klienty, serióznost, vysoká kvalita a preciznost odvedené práce. 
Provozy ve výrobních halách družstva INTEX v  Ledči nad Sázavou nás provedli předseda 
družstva Ing. Jaroslav Smejkal a jeho syn Ing. arch. Vojtěch Smejkal.

ROZHOVOR

Ing. arch. Vojtěch Smejkal
projektový manažer
INTEX, v.d. 

Můžete nám představit družstvo INTEX? Kolik lidí je 
v něm zaměstnáno?
Jsme nábytkářská firma. Veškerá výrobní činnost 
probíhá v  Ledči nad Sázavou, kde pracuje přibližně  
80 pracovníků. 

Na jaký segment trhu se orientujete? Kdo jsou vaši 
zákazníci?
Orientujeme se hlavně na vybavení hotelů, restaurací 
nebo obchodů. Snažíme se zaměřit na větší a náročné 
projekty - dodávky nábytku a souvisejícího vybavení 
do hotelů či restaurací. Naši zákazníci si přejí realizaci 
na klíč – kromě nábytku někdy dodáváme i osvětlení, 
stěrky, koberce, podlahy či okenní dekorační textil.

Věnujete se také menším soukromým zakázkám?
Menší zakázky soukromého charakteru přijímáme 
spíše výjimečně. V  principu se jedná o  zakázky pro 
klienty, které osobně známe a se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme. Zabýváme se i vybavením bytů, ale 
pouze v tom případě, pokud jde o náročné provedení. 

Odkud jsou vaši zákazníci?
Naši zákazníci jsou převážně z  České republiky, ale 
čím dál tím více roste podíl zahraničních realizací. Pro 

nás je ideální cílovou sku-
pinou Rakousko, Německo 
a  Slovensko. Kdybych měl 
zmínit další země, mezi 
exotičtější zakázky patří 
rozhodně účast na výstavě 
Expo v  Shanghai v  roce 
2010, kde jsme instalovali 
expozici s  názvem Zlatá 
slza v českém pavilonu. Jednalo se o speciální objek-
ty z  Corianu pro zařízení míchající parfémy – když 
se pod něj posadil návštěvník, namíchalo mu vůni 
vhodnou k jeho osobnosti. Naše zakázky jsou opravdu 
různorodé a to je na této práci právě to pěkné.

Vyrábíte také pro české zákazníky?
Ano, v  České republice máme zákazníky hlavně 
v Praze a v západních Čechách. V posledních několika 
letech jsme realizovali zakázky od Chebu až po Frý-
dek-Místek.

Čeho si na vás zákazníci nejvíce cení?
Podle mě je to hlavně fakt, že přijedeme k nim, osob-
ně projednáme objednávku a pak ještě operativně do-
ladíme nábytek na míru. Zákazníci preferují osobní 
přístup. Dost jich oslovuje to, že nejsme přeprodejci 
cizího zboží a  služeb, ale že nábytek sami vyrábíme 
a nábytek instalují přímo naši zaměstnanci. Další po-
zitivní skutečností je, že INTEX funguje již od roku 
1990 a historicky se jednalo také o zakázkovou výro-
bu. Zákazníci nás znají a často nás sami kontaktují.

Jaký máte názor na dodávky pro nábytkové markety?
Podobné nabídky odmítáme. Chceme to dělat jinak, 
vyrábět kvalitní nábytek. Zaměřit se na kvalitu,  ni-
koliv na kvantitu. Velké řetězce často výrobce tlačí 
pod práh únosnosti – kladou si podmínky na cenu 
i technologii a často uhnou s cenou v době, když už 
si firma nakoupí potřebné vybavení. Některé firmy 
v našem okolí, které vyráběly například pro společ-
nost IKEA, již zkrachovaly. Navíc v  tomto případě 
se již nejedná o řemeslo, ale o sériovou výrobu, kde 
není rozdíl, zda se jedná o výrobu nábytku či auto-
mobilu.
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Kde nakupujete dřevo? 
Máme své dodavatele dřeva, se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme. Nakoupené dřevo máme uskladně-
né uvnitř či venku podle toho, zda je potřeba sušení. 
Dosoušení pak probíhá ve speciálních vytápěných 
komorách - „suškách“. 

Jaké realizace, které jste provedli, byste mohl jmeno-
vat?
Mohu jmenovat například restaurace pro Plzeňský 
Prazdroj nebo vybavení hotelů pro společnost Tatry 
Mountains Resorts na Slovensku. Zmínit lze i výro-
bu dveří a vybavení prostor recepce v Hotelu Kriváň 
v  Mariánských Lázních. V  Praze jsme vybavovali 
například hotely ve Štěpánské a  Truhlářské ulici, 
mj. i hotel Jasmín a spoustu dalších. Zúčastňujeme se 
také výběrových řízení – je to dnes běžné.

Co třeba administrativní budovy jako ministerstva 
a podobně?
Podobné prostory jsme zatím nedělali, avšak určitě 
bychom rádi v  budoucnu v  tomto směru navázali 
kontakty a realizovali zajímavé zakázky. Kromě sou-
časných trendů zvládáme i  atypický nábytek histo-
rického charakteru. Mezi vybavení, které dodáváme, 
patří například i dveře a okna.

Zmínil jste realizaci zakázek. Můžete to více přiblížit?
Montážní práce provádí podle povahy zakázky zpra-
vidla 2 až 10 pracovníků. Zdá se vám to malý počet? 
Není malý, montáže se totiž provádějí postupně, tím 
nedochází k  prostojům. V  praxi to funguje tak, že 
stavební firma uvolní část stavby a my můžeme začít 
s realizací. Jak jsem zmínil dříve, někteří klienti mají 
zájem kromě nábytku o kompletní dodávku interiéru 
- takže zařizujeme třeba i  podlahy, obložení, dveře, 
okna, montujeme lustry a vymýšlíme dekorace – ne 
vždy je totiž koncept zařízení detailní. Některé za-
kázky trvají i déle – teď nedávno jsme třeba dokončili 
po čtyřech letech vybavení vily ve Švýcarsku, kde 
úpravy návrhů zabraly dva a půl roku.

Používáte ve výrobě roboty?
Díky specializovaným moderním zařízením a robo-
tizaci obrovsky stoupla produktivita práce. Kdo chce 
dnes vyrábět, musí mít kvalitní vybavení a  tech-
nologické zázemí. Robot v  obecném smyslu pro nás 
zatím není řešením, ale stroje jako CNC 
a automatický sklad jsou pro nás velkým 
přínosem.

Má vaše družstvo dostatek kvalifikova-
ných pracovníků?
Máme štěstí na kvalitní pracovníky, 
kteří si berou zakázky „za své“ a  chtějí 
odvést nejlepší práci. Naši kvalifikova-
ní pracovníci se  rozrůstají také o  mladé 
– ve Světlé nad Sázavou je učiliště, se 
kterým spolupracujeme. Letošní ročník 
nám přinesl dva mladé pracovníky, což 
považuji za úspěch. Přicházejí k  nám 
především truhláři s  tvůrčím cítěním. 
Naše pracovní týmy sestávající z dvou až 
pěti zaměstnanců dostanou vždy kom-
pletní zakázku. Nestane se tedy, že by 
náš zaměstnanec po celou dobu, co u nás 
pracuje, řezal pouze nějaký komponent, 
aniž by tušil, co z  něj finálně vznikne. Naši lidé tu 
mají možnost zhotovovat nábytek kompletně, dělat 
prostě tradiční řemeslo.

Když už jsme u nábytku, jaké jsou momentální tren-
dy?
Záleží vždy na přání zákazníka, cíli a umístění pro-
jektu. Jedno však zůstává stejné – očekávání nejvyšší 
kvality. 

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor připravily Ing. Lenka Bartoničková  
a Jana Henychová.

Foto: Jana Henychová a archiv družstva INTEX
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Sloučením několika truhlářů bylo po druhé světové 
válce založeno Lidové truhlářské družstvo. Roku 1956 
bylo včleněno do družstva Stavba Havlíčkův Brod a v 
roce 1990 bylo transformováno na družstvo INTEX v.d. 
Hlavní náplní se stala zakázková výroba vysoce kvalit-
ního dřevěného, čalouněného i kovového nábytku. Od 
počátku 90. let výrobní komplex prochází neustálou 
modernizací s cílem umožnit klientům co největší vol-
nost při návrhu. Družstvo disponuje výrobní kapacitou 
okolo 70 pracovníků a obratem 80 milionů korun ročně.

Za více než 25 let družstvo INTEX zrealizovalo 
množství velmi náročných zakázek. Ať se již jedna-

lo o hotelové komplexy, byty či rodinné domy. Část 
realizací je k nahlédnutí na internetových stránkách 
družstva. Většina klientů s  družstvem pravidelně 
spolupracuje a obrací se na jeho pracovníky s poža-
davkem na další realizace.

Za dlouhou dobu existence družstvo INTEX spolu-
pracuje s mnoha špičkovými architekty a designéry, 
které lze doporučit pro zpracování návrhu se speci-
alizací na různé styly. V  případě zájmu je družstvo 
připraveno být nápomocno s dotažením projektu do 
konce k plné spokojenosti svých zákazníků.

www.intexledec.cz 
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Výrobní družstva byla oceněna v soutěži 
Českých 100 nejlepších 2018

V  letošním ročníku prestižní podnikatelské soutěže Českých 100 nejlepších bylo mezi nejú-
spěšnějšími firmami České republiky za rok 2018 oceněno šest výrobních družstev. Slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže, která každoročně vyhledává a oceňuje nejlepší české firmy, dosahu-
jící v celonárodním měřítku mimořádných či pozoruhodných výsledků, se uskutečnilo v pátek 
30. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu za účasti politické reprezentace a významných 
hostů. Již tradiční součástí soutěže jsou také kategorie jednotlivců Lady Pro a Gentleman Pro.

Česká výrobní družstva jsou 
v silné konkurenci nejlepších čes-
kých firem dlouhodobě úspěšná 
a  potvrzují, že jsou moderními 
podniky a  významnou součástí 
českého hospodářství. Panevrop-
ská společnost pro kulturu, vzdě-
lávání a  vědecko-technickou 
spolupráci Comenius, která je 
vyhlašovatelem soutěže, i  široký 
okruh vybraných odborníků na 
výrobních družstvech vyzdvihují 
a  oceňují dynamiku, progresivitu 
a  výborné ekonomické výsledky, 
s  nimiž jsou družstva schopna 
konkurovat a uspět v České repub-
lice i  na náročných zahraničních 
trzích.

V  oborové kategorii Zaměst-
nanost & Družstevnictví získala 
v  letošním roce ocenění družstva 
ASV Solnice, DDL Lukavec, KOVO-

BEL Domažlice, KOVOPLAST Hluk, 
Mechanika Prostějov a  OBZOR 
Zlín. Ocenění převzali předsedové 
družstev z rukou náměstka mini-
stryně průmyslu a  obchodu Ing. 
Ivana Pilného. Oceněná družstva 
představují přední české firmy 
ve svých oborech, prosperující 
podniky, které využívají nejmo-
dernějších výrobních technologií 
a  jejichž výrobky mají odbyt na 
českém trhu i v zahraničí.

V  soutěžní kategorii Gentleman 
Pro 2018, která je určena pro osob-
nosti s  vysokou profesionalitou, 
jejichž životní dráha byla ověnče-
na prokazatelnými a  širokou ve-
řejností uznávanými úspěchy, byl 
společně s významnými osobnost-
mi českého hospodářství nebo 
politiky oceněn JUDr. Rostislav 
Dvořák, předseda SČMVD. Oceně-

ní v kategorii předala ministryně 
průmyslu a  obchodu Ing. Marta 
Nováková.

Zleva: Ing. Ivan Pilný (náměstek ministryně průmyslu a obchodu ČR), Vladan Zejda (předseda VD Obzor Zlín), Ing. Jindřich 
Zdráhal (předseda VD Mechanika Prostějov), Ing. René Skrášek (předseda VD Kovoplast Hluk), Ing. Emil Beber (předseda 
VD Kovobel Domažlice), Ing. Pavel Kříž (předseda VD Dřevozpracující družstvo Lukavec), Roman Kovář (předseda VD ASV 
Solnice)

JUDr. Rostislav Dvořák 
(předseda SČMVD)
Gentleman Pro 2018
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ASV výrobní družstvo, Solnice
předseda družstva: Roman Kovář

ASV Solnice se zabývá kovovýrobou se zaměřením na 
drátěný program, tváření plechů a trubek, soustružení 
a práškové lakování, zejména pro automobilový prů-
mysl. Družstvo klade velký důraz na kvalitu výrobků, 
používá moderní technologie a  neustále rozvíjí své 
know-how. Cílem ASV Solnice je vysoká kvalita vý-
robků družstva spolu s vysokým standardem ochrany 
životního prostředí.

Dřevozpracující družstvo, Lukavec
předseda družstva: Ing. Pavel Kříž

Dřevozpracující družstvo Lukavec patří mezi nejvý-
znamnější zaměstnavatele na Pelhřimovsku, dlou-
hodobě má přes 600 zaměstnanců a  s  dceřinými 
společnostmi více než 1000. Patří mezi významné fir-
my na českém a evropském trhu řeziva, hoblovaného 
zboží, deskových materiálů na bázi dřeva a nábytko-
vých dílců. Roční obrat závodu v Lukavci se pohybuje 
okolo 2 mld. Kč, spolu s dceřinými společnostmi je více 
než 3 mld. Kč. Přes 60 procent produkce družstva smě-
řuje na export – do více než dvou desítek evropských 
zemí. Družstvo charakterizují rychlé a  spolehlivé 
dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individu-
ální přístup ke každému zákazníkovi, pestrá nabídka 
exkluzivních dekorů a neustálé inovace portfolia.  

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
předseda družstva: Ing. Emil Beber

KOVOBEL Domažlice má stabilizovaný výrobní pro-
gram založený na diverzifikované výrobě technologií 
pro chov drůbeže a skládacích skladovacích kontejne-
rů. Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva 
rozdílné produkty, ale i  velmi široký teritoriální zá-
běr. Dvě třetiny produkce družstva směřují na export, 
průběžně se zvyšuje vývoz do třetích zemí. KOVOBEL 
se stále rozvíjí, využívá nejmodernějších výrobních 
technologií a  neustále inovuje základní řadu svých 
výrobků.

Kategorie: ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ
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KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
předseda družstva: Ing. René Skrášek

KOVOPLAST Hluk se zabývá výrobou kovových a plas-
tových dílů pro automobilový, stavební, zdravotnic-
ký, elektrotechnický a  strojírenský průmysl. Vlastní 
konstrukce a  nástrojárna umožňují vývoj a  odzkou-
šení lisovacího nástroje nebo vstřikovací formy tak, 
aby umožňovaly další plynulou výrobu kvalitních 
kovových i  plastových dílů. Družstvo je osvědčeným 
výrobním partnerem s  dobrými cenami, kvalitou 
a  vstřícností vyhovět zákazníkovi v  jeho náročných 
požadavcích.

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
předseda družstva: Ing. Jindřich Zdráhal

Mechanika Prostějov je moderní obchodní a  výrobní 
společností s  pevnou pozicí na českém trhu v  oblasti 
dodávek pro stavebnictví. Řadí se mezi špičkové vý-
robce oken a dveří, vrat a prosklených a odvětrávaných 
fasád, realizuje velké projekty komerčních a admini-
strativních budov, zároveň je však schopna vyhovět 
i  individuálním požadavkům. Družstvo také podniká 
v  oblasti prodeje a  servisu automobilů, náhradních 
dílů a příslušenství.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
předseda družstva: Vladan Zejda

OBZOR Zlín se zaměřuje na výrobu širokého spektra 
zboží a poskytování služeb. Mezi jeho hlavní produkci 
patří vačkové spínače a domovní vypínače a zásuvky 
s  designovými řadami RETRO a  DECENTE. Dále se 
zabývá výrobou a distribucí drobných elektromecha-
nických výrobků, dílů pro automobilový průmysl, 
kovových dílů a  vstřikováním plastů. V  tomto ohle-
du také poskytuje odborné technické poradenství 
a služby. Je zaměstnavatelem více než 50 procent osob 
se zdravotním postižením. Družstvo je ryze českou 
stabilní firmou, která přispívá k regionální zaměstna-
nosti a pomáhá řešit problematiku regionu z hlediska 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale sou-
časně je i dynamicky rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní struktury, tak i z obchodního hlediska.
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Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně 
a slavnostním způsobem ocenit české, v České republice zaregistrované, firmy, podniky, či společnosti z co 
nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozo-
ruhodných výsledků.
Systém vyhodnocení a stanovení pořadí soutěže v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého 
okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností 
z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak především při profesionální činnosti, tak i ze soukro-
mých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.
Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi Českých 100 nejlepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný 
musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní, měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců, 
jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč. Základním a jediným měřítkem konečného 
umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Součástí slavnostní akce byla módní 
přehlídka společenských šatů módní ná-
vrhářky Tatiany Kovaříkové. Večerem 
provázel swingový orchestr Zatrestband. 
Hudebním zpestřením bylo vystoupení 
houslové virtuózky Lenky Ambrožové.

Text: Mgr. Rodan Svoboda,  
Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová

Foto: Jana Henychová

Zleva: Ing. Jindřich Zdráhal (předseda VD Mechanika Prostějov, Vladan Zejda (předseda VD Obzor Zlín), Ing. René Skrášek 
(předseda VD Kovoplast Hluk), Ing. Emil Beber (předseda VD Kovobel Domažlice), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), 
Ing. Pavel Kříž (předseda VD Dřevozpracující družstvo Lukavec), Roman Kovář (předseda VD ASV Solnice)

Gentleman Pro 2018
horní řada uprostřed: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

www.comenius.cz

Zatrestband
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KZPS ocenila 80 firem a osobností 
za mimořádný přínos k rozvoji 
podnikání

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS 
ČR), zastřešující nejširší spektrum zaměstnavatelů, podnikatelů 
a manažerů z ČR, se rozhodla ocenit své úspěšné členy, kteří kulti-
vují podnikatelské prostředí a mimořádnou měrou přispěli k rozvoji 
podnikání. Ocenění proběhlo v  průběhu „Shromáždění manažerů, 
podnikatelů a zaměstnavatelů sdružených v KZPS ČR při příležitosti 
100 let ČR a 27 let KZPS ČR“, které se uskutečnilo dne 22. listopadu 
v  pražském TOP Hotelu. Ocenění získali také manažeři členských 
výrobních družstev.

Celkem 80 jednotlivců a zástup-
ců firem převzalo z  rukou pre-
zidenta KZPS ČR Jana Wiesnera 
„Ocenění KZPS ČR“ za mimořádný 
přínos k rozvoji podnikání. Nejed-
ná se u soutěž, body či pořadí, ale 
o ocenění dlouholeté práce, zane-
chání pozitivní stopy podnikání 
v České republice. 

Na programu akce byla diskuze 
o  realizaci vládního programu 
a  hlavních záměrech Vlády ČR 
s premiérem, který převzal záštitu 
nad touto akcí, a  pro podnikání 
a  ekonomiku klíčovými minist-
ry či náměstky. Na shromáždění 
vystoupili předseda Vlády ČR 
Ing. Andrej Babiš, ministryně pro 

místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, 
ministryně práce a sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ná-
městkyně ministra zdravotnictví 
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Ing. Andrej Babiš  
(předseda Vlády ČR)

Ing. Klára Dostálová (ministryně  
pro  místní rozvoj ČR)

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.  
(ministryně práce a sociálních  

věcí ČR)
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 Ing. Martin Beran
předseda, Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

 Ing. Leo Doseděl 
předseda, MODĚVA oděvní družstvo Konice

 Ing. Jindřich Zdráhal 
předseda, Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

 Jana Malá
předsedkyně, Moravská ústředna Brno, družstvo 
umělecké výroby

 Ing. Miloslav Čermák
předseda, Sněžka, výrobní družstvo, Náchod

 Ing. Miloslav Meloun
předseda, KOOPERATIVA, výrobně obchodní 
družstvo, Uhlířské Janovice

 Ing. Emil Beber
předseda, KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

 Zdeněk Sobota 
předseda, OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

 Ing. Václav Valter
předseda, Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov 

 Ing. Josef Hančl 
předseda, INVA družstvo, Litoměřice

 Ing. Zdeněk Blažek 
předseda, Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy

 Zdeněk Korbel
předseda, TVAR výrobní družstvo, Pardubice

 Ing. Pavel Kříž
předseda, Dřevozpracující družstvo, Lukavec

 Ing. Petr Kostohryz
předseda, OTAVA, výrobní družstvo, Písek

 RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda, Severochema, družstvo pro chemickou 
výrobu, Liberec 

 Stanislav Husník 
předseda, STYL, družstvo pro chemickou výrobu, 
Praha

 Ing. Jaroslav Smejkal
předseda, INTEX, výrobní družstvo, Praha

 Alena Dušková
předsedkyně, DITA výrobní družstvo invalidů, 
Tábor

 Ing. Jiří Dvořák
předseda, VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary

 Jiří Rous
předseda, TETRONIK – výrobní družstvo Terezín

 Ing. Pavel Tvrzník
předseda Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

 Roman Kovář
předseda, ASV výrobní družstvo, Solnice

 Ing. Jana Nýčová
předsedkyně, Detecha, chemické výrobní družstvo, 
Nové Město nad Metují

 Ing. Karel Komárek 
předseda, Cyklos, výrobní družstvo, Choltice

 Radek Chládek 
předseda, VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

 Vladan Zejda 
předseda, OBZOR, výrobní družstvo Zlín

 Ivan Abdul
předseda, IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

 Ing. René Skrášek
předseda, KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk

 Hana Rybková
předsedkyně, Slezská tvorba, výrobní družstvo, 
Opava

 Miroslav Šrédl
dlouholetý předseda Styl Plzeň, výrobní družstvo

OCENĚNÍ MANAŽEŘI VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, 
dále náměstek pro řízení sekce 
zemědělských komodit a  ekolo-
gického zemědělství Ministerstva 
zemědělství Ing. Petr Jílek, vrchní 

ministerský rada sekce průmyslu, 
podnikání a stavebnictví a zástup-
ce náměstka ministryně průmyslu 
a obchodu Ing. Jiří Koliba a zástup-
ce náměstka strategie daně a  cla 

a ředitel odboru Strategie daňové 
politiky Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička.

(-jh-)
Zdroj: KZPS
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Ing. Martin Beran (předse-
da VD Dřevotvar družstvo, 
Jablonné nad Orlicí)

Ing. Leo Doseděl (předseda 
VD Moděva Konice)

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. 
(předseda VD Severochema 
Liberec)

Radek Chládek (předseda 
VD Vývoj Třešť)

Ing. Karel Komárek (předseda 
VD Cyklos Choltice)

Jana Malá (předsedkyně  
VD Moravská ústředna Brno)

Zleva: Ing. Miloslav Čermák (předseda VD Sněžka Náchod), 
Roman Kovář (předseda VD ASV Solnice), Ing. Jana Nýčová 
(předsedkyně VD Detecha Nové Město nad Metují)

Zleva: Alena Dušková (předsedkyně VD Dita Tábor),  
Ing. Petr Kostohryz (předseda VD Otava Písek)

Zleva: Ing. Josef Hančl (předseda VD Inva Litoměřice),  
Jiří Rous (předseda VD Tetronik Terezín)

Ing. Zdeněk Blažek (předse-
da VD Dřevojas Svitavy)

Zleva: Ing. Pavel Beber 
(místopředseda VD Kovobel 
Domažlice), Zdeněk Sobota 
(předseda VD Obzor Plzeň)
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
•  sdružuje osm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z  oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, 

malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftové-
ho průmyslu, dopravy, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb,

•  zastupuje 23 tisíc členských subjektů s více než 1,3 mil. zaměstnanci,
•  je jedním ze sociálních partnerů zastupujících stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody 

(Tripartitě),
•  podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech,
•  formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s pří-

slušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a  odbory a  zejména v  různých 
formách konzultací s vládou.

Vpravo: Miroslav Šrédl (dlouholetý předseda VD Styl Plzeň)

Ing. René Skrášek  
(předseda VD Kovoplast Hluk)

Ing. Pavel Tvrzník  
(předseda VD Granát  
Turnov)

Stanislav Husník  
(předseda VD Styl Praha)

Ing. Pavel Kříž (předseda 
VD Dřevozpracující družstvo 
Lukavec)

Ing. Jindřich Zdráhal 
(předseda VD Mechanika 
Prostějov)

Zleva: Jan Wiesner (prezident 
KZPS), dr. Jan Zikeš (vedoucí 
tajemník KZPS)

Zdeněk Korbel (předseda  
VD Tvar Pardubice)

Zleva: Ing. Jiří Dvořák (předseda VD Vřídlo Karlovy 
Vary), Jan Wiesner (prezident KZPS)

Vladan Zejda (předseda  
VD Obzor Zlín)
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Marketéra roku 2018
Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlási-
la v  rámci semináře „Co očekávají marketéři od 
médií“ již 14. ročník soutěže Marketér roku. Slav-
nostní vyhlášení nadcházejícího ročníku proběhlo 
se účasti prezidentky společnosti doc. Jitky Vyse-
kalové, viceprezidenta Tomáše Davida a  dalších 
členů prezidia. Obdobně jako v předchozích letech 
podpořil soutěž svým osobním sdělením jeden 
z  nejznámějších světových odborníků v  oblasti 
marketingu prof. Philip Kotler. Mezi významné 
partnery a  sponzory soutěže dlouhodobě patří 
Svaz českých a moravských výrobních družstev.
 
Marketér roku je soutěží, 

která oceňuje významné osob-
nosti z  oblasti marketingu, jež 
působí v  hospodářství, pora-
denských a  výzkumných mar-
ketingových organizacích nebo 
školství. Hlavním záměrem 
soutěže i ČMS je přispět k roz-
voji marketingu v  České re-
publice, popularizovat výrazné 
osobnosti v  oboru a  vyzdvih-
nout jejich odbornou úroveň. 
Projekty přihlášené do soutěže 
Marketér roku se hodnotí pře-
devším z pohledu inovativnos-
ti, efektivnosti, rozvoje metod 
a  principu marketingu včetně 
dodržení etických a  dalších 
předpokladů. Součástí soutěže 
jsou vedle hlavní ceny Velkého 
delfína také oborové zvláštní 
ceny, kategorie Malý delfín, 
ale také ocenění Mladý delfín pro studenty vysokých 
škol z oborů zaměřených na marketing.

V  soutěži jsou v  konkurenci významných českých 
i nadnárodních firem pravidelně úspěšní také zástup-
ci českých výrobních družstev. V loňském ročníku byl 
zvláštní cenou prezidia ČMS oceněn Radek Chládek, 

předseda družstva Vývoj Třešť, za vytvoření nové 
marketingové koncepce a  vhodnou marketingovou 
komunikaci. Diplomem za nominaci byl oceněn Josef 
Habart, obchodní a  marketingový ředitel družstva 
Otava Písek, za úspěšnou komplexní marketingovou 
kampaň strategicky zaměřenou na zákazníka.

Slavnostní vyhlášení výsledků Marketéra roku 2018 
proběhne ve čtvrtek 23. května, tradičně v  Divadel-
ním sále Klubu Lávka na Novotného lávce. Uzávěrka 
přihlášek je 19. dubna, podmínky a podrobnosti o sou-
těži, zejména o způsobu podávání přihlášek, naleznou 

zájemci na webových stránkách 
ČMS www.cms-cma.cz, pří-
padně je možné směrovat další 
dotazy na e-mailovou adresu 
info@cms-cma.cz.

Česká marketingová spo-
lečnost (ČMS) je dobrovolnou 
neziskovou organizací, která 
sdružuje marketingové pra-
covníky a zájemce o marketing 
formou kolektivního a  indivi-
duálního členství. Z  původní-
ho poslání co nejvíce přispívat 
k rozšíření marketingu v České 
republice se v  současné době 
zaměřuje především na podpo-
ru komunikace mezi marketin-
govými odborníky, zvyšování 
kvality marketingového řízení 
a  marketingových činností. 
ČMS každoročně vyhlašuje sou-
těž Marketér roku, v níž oceňu-

je významné osobnosti z  oblasti marketingu, které 
působí v hospodářství, poradenských a výzkumných 
marketingových organizacích nebo školství.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMS
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V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: Dílo Svratouch
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s majetkovou účastí člena  
v družstvu podle stanov

Členství v  družstvu je vždy založeno podle zákona 
o  obchodních korporacích také na majetkové účas-
ti člena. Majetková účast člena v  družstvu spočívá 
v  jeho členském vkladu. Členský vklad je v  pojetí 
uvedeného zákona peněžním vyjádřením hodnoty 
předmětu tohoto vkladu, a to peněz anebo jiné penězi 
ocenitelné věci, kterou člen vložil do družstva, aby se 
stal jeho členem, anebo aby svou účast v podobě člen-
ství v družstvu zvýšil. 

Člen se svým členským vkladem podílí na základ-
ním kapitálu družstva, který je souhrnem všech 
členských vkladů členů družstva, tedy peněžním 
vyjádřením hodnoty toho, co do družstva vložili 
všichni členové. Tím, co je členy jako předmět jejich 
členských vkladů družstvu poskytnuto, je tvořen 
majetek družstva. Hodnota tohoto majetku slouží-
cího činnosti družstva je ovlivňována výsledkem 
jeho hospodaření, každým novým členským vkla-
dem i  vypořádáním spojeným se zánikem každé 
majetkové účasti člena v družstvu, nenabývá-li tuto 
účast v důsledku převodu či přechodu družstevního 

podílu, představujícího práva a  povinnosti dosa-
vadního člena plynoucí z jeho členství v družstvu, 
někdo jiný.

Členským vkladem se rozumí buď základní členský 
vklad anebo, nespočívá-li majetková účast člena jen 
v  základním členském vkladu, součet základního 
členského vkladu a  všech dalších členských vkladů. 
Ke vzniku majetkové účasti v  družstvu je nezbytné 
vždy převzít vkladovou povinnost alespoň k základ-
nímu členskému vkladu. Dalším členským vkladem 
lze majetkovou účast v družstvu jen zvýšit.

Výši základního členského vkladu, způsob a  lhůtu 
jeho splacení musí určovat stanovy družstva. V pří-
padě dalšího členského vkladu se výše tohoto vkla-
du i  lhůta ke splnění vkladové povinnosti k  tomuto 
vkladu sjednává ve smlouvě o dalším členském vkla-
du uzavírané mezi vkladatelem a  družstvem s  tím, 
že jde-li o  vklad nepeněžitý, musí smlouva obsaho-
vat rovněž údaje o tom, jaká věc tvoří jeho předmět, 
a také jak a  jakým způsobem byla tato věc oceněna. 
Vkladovou povinnost k  dalšímu členskému vkla-
du lze takto převzít jen pokud to umožňují stanovy 
družstva. Vzhledem k  tomu, že smlouva o  dalším 

členském vkladu podle zákona o obchodních kor-
poracích podléhá schválení členskou schůzí, 

ledaže stanovy výslovně určí, že ji členská 
schůze neschvaluje, je možné uvažovat, 

že podmínky, za nichž se člen může 
podílet na základním kapitálu 

dalším členským vkladem, 
které mají být podle vůle 

členů družstva obsaženy 
ve smlouvě o  dalším 
členském vkladu pra-
videlně, mohou být 
určeny stanovami. 

Nejde zde jen o  podmín-
ky pro převzetí a  plnění vkladové 

povinnosti k  dalšímu členskému vkladu, ale 
také o  podmínky vztahující se k  možnosti sjednat 
ve smlouvě o  dalším členském vkladu, že i  za trvá-
ní členství v družstvu lze tento vklad nebo jeho část 
členu vrátit anebo i jinak vypořádat, a s tím spojená 
pravidla pro toto vypořádání, zajišťující stejný pří-
stup družstva ke všem jeho členům.
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devším práva a povinnosti na plnění majetkové po-
vahy. Práva a  povinnosti člena družstva a  družstva 
musí obsahovat podle výslovného požadavku zákona 
o obchodních korporacích vždy stanovy. Z tohoto zá-
kona vyplývá, že člen má mimo jiné právo podílet se 
za trvání svého členství na výhodách poskytovaných 
družstvem. Je zřejmé, že o jaké výhody se v jednotli-
vých případech jedná, je závislé především na účelu, 
k němuž je družstvo založeno. Jde-li o družstvo zalo-
žené za účelem podnikání, může být touto výhodou 
vyplacený podíl člena na zisku družstva, v ostatních 
případech se může jednat o jiné výhody představující 
vůči členu plnění majetkové povahy. Právo člena na 
podíl na zisku družstva stejně tak jako jeho právo 
na zmíněné jiné plnění majetkové povahy však ne-
vyplývá přímo ze zákona a musí jej proto určit vždy 
stanovy družstva.

Při zániku členství člena v  družstvu za trvání 
družstva, kdy současně nedochází k  převodu anebo 
k  přechodu práv a  povinností představujících jeho 
družstevní podíl na někoho jiného, má člen právo 
na vyplacení vypořádacího podílu. Vyplacením vy-
pořádacího podílu se majetková účast člena zaniklá 
z důvodu zániku jeho členství v družstvu vypořádá. 

Způsob, jakým se vypořádací podíl určí, i  lhůtu, 
v  níž se členu vyplatí, stanoví zákon o  obchodních 
korporacích. Pro toto určení je rozhodující dosažená 
výše vlastního kapitálu družstva po odečtení re-
zervního fondu, a to v rozsahu, v  jakém tento fond 
nelze podle stanov družstva použít k rozdělení mezi 
členy a  dále poměr, jakým se člen svou splněnou 
vkladovou povinností k  členskému vkladu podí-
lel na souhrnu splněných vkladových povinností 
k členským vkladům všech členů. Vychází se přitom 
z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetní-

ho období, v němž členství v družstvu členu zaniklo. 
Pokud však došlo k zániku členství do 30. června da-
ného účetního období, a je to pro člena výhodnější, 
vypořádací podíl se určí z vlastního kapitálu druž-
stva po odečtení příslušné části rezervního fondu 
k poslednímu dni předcházejícího účetního období. 
Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců 
ode dne, kdy mohla být jeho výše na základě uvede-
ných údajů zjištěna. 

Úpravou ve stanovách, podle které se vypořádací 
podíl určí jiným způsobem a vyplatí v jiné lhůtě, lze 
uplatnění zmíněných ustanovení zákona o  obchod-
ních korporacích o  vypořádacím podílu vyloučit. 
Současně je však třeba zdůraznit, že tento zákon ne-
dovoluje, aby podle stanov byla lhůta pro vyplacení 
vypořádacího podílu delší než dva roky ode dne zá-
niku členství. 

Dalším právem na plnění majetkové povahy sou-
visejícím s  majetkovou účastí člena v  družstvu je 
právo člena na podíl na likvidačním zůstatku v pří-
padě zrušení družstva s likvidací. Družstvo vstupuje 
do likvidace, dochází-li k  jeho zrušení bez právního 
nástupce. Účelem likvidace je vypořádat majetek 
zrušeného družstva, vyrovnat jeho dluhy a  případ-
ný likvidační zůstatek použít k  rozdělení na podíly 
členů. Právo člena na podíl na likvidačním zůstatku 
vyplývá přímo ze zákona. Podle zákona o obchodních 
korporacích platí, že likvidační zůstatek se rozdělí 
mezi členy nejprve do výše, v jaké splnili svou vkla-
dovou povinnost k členskému vkladu. Nestačí-li lik-
vidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se členové 
na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých spla-
cených anebo vnesených vkladů. Jestliže naopak po 
uspokojení práva každého člena do výše, v jaké splnil 
svou vkladovou povinnost, nějaký likvidační zůsta-
tek zbyl, rozdělí se mezi členy podle jejich podílů.
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dacího podílu, určit jiný způsob, jakým se likvidační 
zůstatek rozdělí mezi členy a tato úprava v zákoně se 
pak nepoužije.

Zmíněné právní úpravy neplatí pro bytové druž-
stvo, sociální družstvo i spořitelní a úvěrní družstvo. 
Použití zisku, stejně jako právo na vypořádací podíl 
a právo na podíl na likvidačním zůstatku se v těchto 
družstvech řídí zvláštní právní úpravou.

Vedle vkladové povinnosti k  členskému vkladu 
může mít člen v  souvislosti se svou majetkovou 
účastí v  družstvu také další povinnosti, avšak jen 
tehdy, určí-li tak stanovy družstva. V mezích právní 
úpravy dané zákonem o  obchodních korporacích se 
může jednat zejména o  povinnost člena k  doplatku 
v případě, že stanovy družstva umožňují rozhodnout 
o  zvýšení základního členského vkladu doplatkem 

člena. Případná povinnost člena k doplatku je tímto 
zákonem omezena tak, že základní členský vklad lze 
doplatkem zvýšit pouze jednou za tři roky a nejvýše 
na trojnásobek jeho stávající výše. 

Další povinnost, kterou člen může mít jen určí-li 
tak stanovy, je uhrazovací povinnost. Uhrazovací 
povinnost spočívá v  povinnosti člena přispět na 
úhradu ztráty družstva, pokud mu to uloží členská 
schůze. Výše, do které lze členu za celou dobu trvání 
jeho členství v družstvu tuto povinnost uložit, musí 
být uvedena ve stanovách. S  výjimkou členů před-
stavenstva a kontrolní komise musí být pro všechny 
členy družstva stejná a  nesmí převýšit trojnásobek 
základního členského vkladu. Pro jednotlivé členy 
představenstva a  kontrolní komise mohou stanovy 
určit rozdílnou výši jejich uhrazovací povinnosti, 
a to až do výše desetinásobku základního členského 
vkladu. V  ostatním se uhrazovací povinnost člena 
řídí zákonem o obchodních korporacích.

Člen z důvodu svého členství v družstvu za závazky 
družstva neručí. Nejde-li o uvedenou povinnost k do-
platku anebo uhrazovací povinnost, nic dalšího nad 
výši vkladové povinnosti k členskému vkladu, kterou 
člen podle svého rozhodnutí sám převzal, člen v sou-
vislosti se svou majetkovou účastí v družstvu nikomu 
poskytnout nemusí.

S  majetkovou účastí člena v  družstvu mohou sou-
viset i jiná práva než práva na plnění majetkové po-
vahy. Člen se účastní řízení i rozhodování v družstvu 
a  může volit a  být také volen do orgánů družstva. 
S  tím spojená práva člen uplatňuje zejména pro-
střednictvím členské schůze. V družstvu platí podle 
zákona o  obchodních korporacích, že při hlasování 
v  orgánu družstva má každý člen jeden hlas, avšak 
tato zásada se neuplatňuje neomezeně, jde-li o  hla-
sování na členské schůzi. Případy, ve kterých se při 
rozhodování členské schůze není možné od uvede-

né zásady odchýlit, jsou uvedeny v  tomto 
zákoně. Při hlasování, jímž členská schůze 
přijímá ostatní rozhodnutí, mohou stanovy 
přiznat členu vyšší počet hlasů. Zákon ne-
stanoví, podle čeho má být tento případný 
vyšší počet hlasů členů určen, volba tohoto 
hlediska je přenechána družstvu. Spojo-
vat ve stanovách určení počtu hlasů člena 
při hlasování na členské schůzi s výší jeho 
majetkové účasti má význam, pokud jde 
o  vytvoření podmínek pro ochranu a  pro-
sazování zájmů člena vyplývajících z  výše 
jeho členského vkladu. 

Nejde-li o  družstvo bytové, může členu 
vzhledem k výši jeho členského vkladu ná-
ležet podle stanov vyšší počet hlasů buď pro 
všechna rozhodování členské schůze, u kte-
rých to zákon dovoluje, anebo také jen pro 

některá z  nich. S  tímto případným vyšším počtem 
hlasů člena roste také jeho možnost vyžádat si svo-
lání členské schůze a požadovat zařazení určité zále-
žitosti na program jejího jednání. Je to dáno tím, že 
členská schůze musí být podle zákona o obchodních 
korporacích svolána, požádá-li o její svolání alespoň 
10 % členů družstva, kteří mají nejméně 20 % všech 
hlasů, neurčí-li stanovy nižší počet oprávněných čle-
nů a potřebných hlasů. Takto vymezený okruh členů 
má podle tohoto zákona rovněž 
právo požadovat, aby jím určená 
záležitost byla zařazena na pro-
gram členské schůze.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Kdybychom spolu vedly rozhovor do jiného časo-
pisu, těžko bych se rozhodovala, zda mediaci mám 
zařadit do právního, obchodního či psychologické-
ho poradenství, nebo snad do pestrých životních 
příběhů. Kam byste ji zařadila Vy sama?
Podle mne patří do všech těchto rubrik, stejně tak 
jako mediace se může prolínat celým lidským živo-
tem a není nutné ji vnímat jako něco exotického, 
nebo až magického, protože je v jádru vlastně zcela 
použitelná jako nástroj při jakémkoliv sporu či kon-
fliktu napříč celou společností.

Zmínila jste mediaci, to není v  podmínkách České 
republiky obvyklá věc. Co je mediace?
Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za 
pomoci třetí nezávislé osoby, tedy mediátora. Medi-
átor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim 
v překonávání překážek při hledání řešení. Řešení 
nalézají nakonec samy strany, neboť strany nejlépe 
znají svou situaci, podmínky, potřeby, očekávání a 
možnosti. Mediátor jim v tom velmi obratně napo-
máhá.

K  čemu je mediace dobrá a jaké přínosy může mít 
pro účastníky?
Hlavními výhodami mediace, ve srovnání se soud-
ním řízením, je rychlost, diskrétnost a ekonomič-
nost řešení sporu. Úspěšná mediace končí uzavřením 
mediační dohody, na níž se shodnou všechny strany. 
Všechny strany dohody tak mohou být spokojeny 
a uzavřená dohoda nemá poražených. Lze předpo-
kládat, že dohoda bude dlouhodobě dodržována bez 
nutnosti úprav.

Jaké situace nebo problémy lze prostřednictvím 
mediace řešit?
Obecně se mediace využívá pro řešení sporů, které 
vzniknou z  pracovněprávních vztahů, obchodních 
vztahů, odběratelsko-dodavatelských vztahů ale 
také z  občanskoprávních vztahů, jako jsou soused-
ská práva nebo nájem a podobně. Prostřednictvím 
mediace je též možné řešení i jiných konfliktů, kte-
ré nemusejí ani být právním sporem, který by byl 
řešen před soudem. Je jen na vůli stran, jakou zá-
ležitost mediátorovi předloží se žádostí o asistenci 
při jejich jednání a možné dohodě. Překvapivě totiž 
hlavním aktérem mediace není mediátor sám, nýbrž 
strany, které se mediace účastní.   

Kdo je mediátor?
Především odborník na vyjednávání a profesionální 
komunikátor. Má rozsáhlé odborné znalosti z  me-
diace a vyjednávání, ale především umí naslouchat 
a navazovat komunikaci tam, kde v důsledku nepo-
chopení už není nebo je již zablokována v efektivitě.

Jak mohou využít mediaci třeba právě naše družstva?
Družstva jsou podnikající subjekty jako každé jiné 
firmy, a ty obchodní mediaci hojně využívají napříč 
celou společností. Často užitečně v rámci pracovně-
-právních vztahů, spory s  dodavateli, odběrateli, 
družstevníky či akcionáři, často jsem obsazována 
do funkce facilitátorky různých zájmových sporů 
uvnitř družstev, někdy do úplně soukromých kon-
fliktů uvnitř firmy nebo z firmy ven.

Jak se dá mediace objednat či zařídit, obzvlášť, po-
kud druhá strana o ní nic neví nebo ji nechce?
Mediaci zpravidla iniciuje jedna strana, tu druhou 
mediátor sám osloví, nebo ji první strana sama dru-
hé rovnou nabídne. Zhruba šest let také platí zákon 
o mediaci, která je soudy velmi hojně využívána, 
může ji sama strana u soudu taktéž iniciovat, kdy 
soudy zpravidla vždy tomuto požadavku rádi vyho-
ví, pokud ji rovnou nenařídí samy. Mnoho obchod-
ních společností , včetně družstev, již automaticky 
v  současné době využívá služby firemního medi-
átora napřímo, rovnou a trvale, po velmi dobrých 
zkušenostech, které jim mediace obratem přinesla.

V čem je mediace výhodná a proč si ji objednat?
Mediace šetří peníze, čas, energii věnovanou sou-
dům, a zároveň smysluplně ošetřuje a napravuje 
vztahy. Je velmi prospěšná tam, kde je třeba zachovat 
dobré vazby a společnou budoucnost v  jakémkoliv 
výhodném uspořádání. V  případě zájmu navštivte 
internetové stránky www.pomuzeme.cz nebo mi 
můžete zatelefonovat na číslo 773 093 110.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová.
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ROZHOVOR

Ing. Kateřina Bělková
mediátorka

www.pomuzeme.cz
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Každoroční konference v rámci Evropského dne osob se zdravotním postižením se 
uskutečnila ve dnech 3. - 4. prosince 2018 v Bruselu a byla uspořádána Evropskou komisí 
v partnerství s Evropským fórem pro zdravotně postižené (EDF). Zástupci evropských 
zemí si zde vyměnili své zkušenosti s cílem směrovat na instituce EU náměty a požadavky 
k zajištění podpory programů pro lidi se zdravotním hendikepem v budoucím období. 
Konference se zúčastnil mj. předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Evropský den osob se zdravotním 
postižením

Tato konference je součástí širšího úsilí EU o pod-
poru řešení problematiky zdravotního postižení 
a  zvyšování povědomí o  každodenních výzvách, 
kterým čelí osoby se zdravotním postižením. Byli 
přítomni politici, odborníci na vysoké úrovni a stou-
penci problematiky zdravotního postižení a  disku-
tovali o výzvách, řešeních a projektech v souvislosti 
se zlepšením podmínek pro osoby se zdravotním po-
stižením. Byla projednávána další evropská strate-
gie v  oblasti zdravotního postižení, stejně jako její 
provádění, zejména v souvislosti s příštím víceletým 
finančním rámcem.

Osoby se zdravotním postižením tvoří i v České re-
publice okolo 10 procent celé populace, přizpůsobení 
prostředí, odstraňování bariér jejich pohybu i komu-
nikace slouží nejen jim, ale v rámci principu „design 
for all“ pomáhá i lidem starším a dočasně omezeným. 
SČMVD stojí tradičně v čele snahy modernizovat sys-

tém (ucelené) rehabilitace a zejména systém podpory 
pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením. 

Vzhledem k tomu, že rok 2018 byl také Evropským 
rokem kulturního dědictví, dalším tématem progra-
mu byla dostupnost kulturního dědictví. Některé 
zajímavé projevy nastínily, co města nebo instituce 
učinily, aby byly skutečně dostupné pro osoby se 
zdravotním postižením, např. muzeum Louvre nebo 
město Salzburg. 

Podobná řešení a  úpravy realizuje také Česká re-
publika, Ministerstvo kultury ČR postupně realizu-
je podobná opatření týkající se přístupnosti muzeí 
a knihoven v rámci plnění Národního plánu integra-
ce na období let  2015 - 2020. 

(rd-, -vr-, -kr-, -jh-)
Foto: JUDr. Rostislav Dvořák
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Koncem roku 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou republiku zde zastoupila 
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Jednání Rady EPSCO v Bruselu

Rada po diskusi dosáhla dohody nad nařízením 
o zřízení evropské agentury pro pracovní záležitos-
ti, nad směrnicí o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s  expozicí karcinogenům nebo mutage-
nům (třetí soubor) a  Doporučením o  přístupu k  so-
ciální ochraně pro pracovníky a  osoby samostatně 
výdělečně činné. Diskusí o  výroční analýze o  růstu 
v  EU v  roce 2018 a  schválením sociálních aspektů 
Doporučení k hospodářské politice v eurozóně Rada 
zahájila semestr koordinace ekonomického řízení EU 
pro rok 2019.

Evropská agentura pro pracovní záležitosti má 
členským státům a Komisi napomáhat v činnostech 
týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly, 
tzn. při volném pohybu pracovníků a  při vysílání 
pracovníků v rámci přeshraničního poskytování slu-
žeb v rámci Unie. Konkrétně by nová agentura měla 
zejména zlepšit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů 
k  informacím o  jejich právech a  povinnostech sou-
visejících s pohybem v rámci EU a  jejich působením 
v  jiných členských státech, usnadňovat konání spo-
lečných a koordinovaných inspekcí práce a zajišťovat 
mediaci a usnadňovat hledání řešení v případě sporů 
mezi členskými státy. Agentura převezme některé 
činnosti vykonávané dosud Komisí a funkce několi-
ka dosavadních unijních orgánů pro spolupráci člen-
ských států v  oblasti mobility práce a  odstraňování 
nehlášené práce. Delegace Slovenska, Lotyšska a Kyp-
ru vyjádřily zájem o sídlo nově zřízené agentury.  

V rámci naplňování strategie zlepšení bezpečnosti 
a  ochrany zdraví pracovníků z  roku 2013 a  Evrop-
ského pilíře sociálních práv z  listopadu 2017 Rada 
schválila svůj obecný přístup ke třetí revizi směr-
nice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s  expozicí karcinogenům nebo mutage-
nům při práci. Jejím cílem je poskytnout nejen větší 
ochranu pracovníkům, ale i  větší srozumitelnost 
legislativy a rovnější podmínky hospodářským sub-
jektům. Směrnice stanoví řadu obecných minimál-
ních požadavků na odstranění nebo snížení expozice 
všem karcinogenům a  mutagenům, a  dále doplňuje 
konkrétní limitní hodnoty expozice pro kadmium 
a beryllium a jejich anorganické sloučeniny, kyselinu 
arseničnou a sloučeniny arsenu a některé další látky. 
Několik členských států podpořilo prohlášení Fran-
cie vyjadřující lítost nad tím, že ke zlepšení ochrany 

pracovníků před působením kadmia nebyla ve směr-
nici schválena alternativní možnost doplňkového 
biomonitoringu na složky kadmia. Oba uvedené ná-
vrhy budou nyní předmětem vyjednávání s  Evrop-
ským parlamentem. 

Rada přijala politickou dohodu k  Doporučení 
o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně 
činných k  sociální ochraně, jehož cílem je naplnění 
zásady číslo 12 Evropského pilíře sociálních práv. Tou 
je zajištění sociální ochrany všech osob samostatně 
výdělečně činných a  pracovníků s  nestandardními 
pracovními smlouvami, kteří dosud nejsou dosta-
tečně chráněni systémy sociální ochrany. Jedná se 
o  ochranu v  nezaměstnanosti, nemoci, mateřství 

nebo otcovství, při pracovních úrazech, invaliditě 
a ve stáří. Členské státy mají umožnit všem výděleč-
ně činným osobám přístup do těchto systémů, získat 
a  využít odpovídající nároky a  usnadnit převoditel-
nost těchto jejich nároků mezi jednotlivými systémy.  
Doporučení respektuje pravomoc členských států 
nastavovat si své národní systémy sociální ochrany. 
„Nabádáme osoby samostatně výdělečně činné, aby 
se pro případy sociálních rizik pojistily a  měly co 
nejširší sociální ochranu. Avšak měly by to být ony 
samy, kdo takové rozhodnutí učiní,“ řekla ministry-
ně Maláčová. 

V rámci bodu věnovanému tzv. Evropskému semest-
ru ekonomického řízení EU kromě výměny názorů na 
stanovené priority ve výroční analýze růstu pro eko-
nomické a sociální reformy členských států, v  jejímž 



z 
B

ru
se

lu

Práce v digitální budoucnosti -  
nová studie předpokládá rizika  
pro bezpečnost a ochranu zdraví,  
která jsou před námi
Ve své nové zprávě publikuje EU-OSHA - informační 
agentura Evropské unie pro bezpečnost a  ochranu 
zdraví při práci závěry významného dvouletého pro-
jektu zaměřeného na předvídání účinků digitalizace 
v  souvislosti s  bezpečností a  ochranou zdraví při 
práci v EU. Závěry tohoto projektu kladou důraz na 
trendy založené na informačních a  komunikačních 
technologiích, možný dopad těchto technologií na 
povahu a organizaci práce a výzvy a příležitosti tý-
kající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
mohou přinést.

Zvýšené sledování pracovníků, dostupnost 24 hodin 
denně 7 dní v  týdnu, časté změny pracovních míst 
a řízení práce algoritmem mohou zvýšit stres pracov-
níků. Zvýšená ergonomická rizika, která jsou způso-
bena rozhraním člověk-stroj a nárůst on-line mobilní 
práce, jsou rovněž identifikovány jako pravděpodob-
ný výsledek rozšířené digitalizace na pracovišti.

Digitalizace a  vznik nových technologií ovlivňují 
povahu pracovních míst a  úkolů a  odvětví, v  nichž 
budou lidé pracovat, a dokonce i jejich vnímání práce. 
Trendy ukazují, že do roku 2025 budou technologie 

využívající informační a  komunikační technologie 
měnit zařízení, nástroje a  systémy používané pro 
organizaci, správu, výrobu produktů a poskytování 
služeb a znalostí. Zpráva „Předvídání nových a vzni-
kajících rizik pro bezpečnost a zdraví při práci spoje-
ných s digitalizací do roku 2025“ zkoumá potenciální 
dopady digitalizace v souvislosti s robotikou, umělou 
inteligencí, autonomními vozidly, virtuální a  rozší-
řenou realitou, 3D a 4D tiskem a on-line platformami.

Za tímto účelem byly vytvořeny čtyři scénáře 
pracovního života v roce 2025, přičemž byly zohled-
něny společenské, technologické, ekonomické, en-
vironmentální a  politické souvislosti. Tyto scénáře 
zvažují možné rozdíly v  postojích vlád a  veřejnosti 
k digitálnímu vývoji. Rovněž se zabývají úrovní eko-
nomického růstu a uplatňováním nových technologií 
v příštích několika letech. Scénáře (evoluce, transfor-
mace, zneužívání a  fragmentace) integrují odborné 
informace shromážděné z literatury, webových prů-
zkumů a workshopů.

Například scénář "evoluce" předpokládá, že tempo 
hospodářského růstu a  aplikace nových technologií 
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rámci všichni podpořili hodnocení ekonomického 
a sociálního vývoje v EU v podzimním balíku pro ev-
ropský semestr 2019, Rada schválila části doporučení 
pro eurozónu, které se týkají zaměstnanosti a sociální 
politiky. Konkrétně Rada doporučila zemím eurozóny 
přesunout zdanění z  pracovní síly, posilovat vzdě-
lávací systémy a  investice do dovedností, provádět 
efektivní aktivní politiky zaměstnanosti na podporu 
přechodů na trhu práce, snižovat segmentaci na trhu 
práce a  zajistit přiměřené systémy sociální ochrany. 
Někteří členové Rady vyjádřili lítost nad tím, že dopo-
ručení nezahrnuje rovněž oblast přetrvávající vysoké 
míry chudoby a sociálního vyloučení v eurozóně.  

Rada se zabývala otázkou budoucnosti práce, ze-
jména dopady digitalizace a  robotizace na sociální 
systémy a trh práce a také na rovnost žen a mužů, což 
byla jedna z hlavních politických priorit rakouského 
předsednictví. Rada v této souvislosti schválila klíčo-

vá poselství členským státům s výzvou, aby národní 
politiky zaměstnanosti a  sociální politiky zajistily 
podporu přechodům z  jednoho zaměstnání do dru-
hého, přiměřenou kvalitu pracovních míst (zejména 
pokud jde o  BOZP a  mzdy), sociální ochranu všech 
forem výdělečné činnosti a občany vybavily požado-
vanými dovednostmi. 

Rada přijala závěry předsednictví s podporou všech 
členských států s výjimkou Maďarska a Polska k rov-
nosti žen a  mužů, mládeži a  digitalizaci, kterými 
vyzvala členské státy k podpoře mladých lidí v upev-
ňování digitálních dovedností a  v  získání digitální 
gramotnosti, k přijetí kroků k vytvoření inkluzivní-
ho a nediskriminujícího on-line prostoru a k přijetí 
opatření k boji s genderovými stereotypy. 

Zdroj: MPSV
(-jh-)



z 
B

ru
se

lu bude pomalé a  že vlády budou klást velký důraz na 
práva pracovníků, sociální péči, zdraví a  vzdělávání. 
V tomto scénáři mohou být rizika v souvislosti s bez-
pečností a ochranou zdraví při práci a jejich prevence 
lépe známy než tomu tak je u  jiných scénářů, neboť 
nové technologie nebudou tak rychle přijaty. Některé 

z  technologií však také nemusí být dobře udržovány 
z důvodu omezených finančních prostředků podniků.

Výzvy a příležitosti pro bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci jsou pro každý scénář zkoumány jednot-
livě, ale také jsou identifikovány společné otázky pro 
všechny čtyři scénáře. Očekávají se některé pozitivní 
výsledky: například lidé budou méně často pracovat 
v  tradičně nebezpečných prostředích díky robotice 

a  automatizaci. Avšak zvýšená ergonomická rizika, 
která jsou způsobena rozhraním člověk-stroj a  růst 
on-line práce a mobilní práce a růst rizik ohrožujících 
kybernetickou bezpečnost, jsou také identifikovány 
jako pravděpodobné důsledky růstu digitalizace na 
pracovišti.

Aby bylo možné čelit očekávaným výzvám, navrhuje 
se několik možných strategií v oblasti BOZP, jako jsou 
pokročilá hodnocení rizik na pracovišti, s  využitím 
příležitostí nabízených digitálními technologiemi 
(např. nositelná elektronika a big data), rovněž se na-
vrhují proaktivní přístupy zaměřené na pracovníky 
při plánování a provádění strategií digitalizace, rámce 
pro stanovení závazků a odpovědností BOZP ve vztahu 
k novým systémům a novým způsobům práce.

Cílem tohoto výzkumu je informovat tvůrce poli-
tik EU, vlády, odborové organizace a zaměstnavatele 
o  tom, jak digitalizace může v  dlouhodobém výhle-
du ovlivňovat bezpečnost a  zdraví pracovníků v  EU 
a  podpořit návrh vhodných postupů, politik a  stra-
tegií BOZP. Usiluje o  holistický preventivní přístup 
k BOZP, aby minimalizoval negativní dopad na pra-
covníky, podniky, ekonomiku a společnost.

Zdroj: EU-OSHA - informační agentura Evropské 
unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

(-vr-)

https://osha.europa.eu 

V rámci jednotného digitálního trhu koncem roku 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení, 
které Evropská komise navrhla v květnu 2016 s cílem ukončit neodůvodněné zeměpisné 
blokování on-line. Evropané se tak nebudou muset bát, že se stránka zablokuje nebo že 
budou přesměrováni jinam jen proto, že jsou – oni sami nebo jejich kreditní karta – z jiné 
země. Budou mít kdekoli v EU přístup ke zboží a službám on-line.

Nová pravidla EU dávají občanům možnost 
zeměpisně neohraničeného nakupování  
na internetu

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh 
Andrus Ansip, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, 
podnikání a  malé a  střední podniky Elżbieta Bień-
kowska, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele 
a rovnost žen a mužů Věra Jourová a komisařka pro 
digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová 
při této příležitosti uvedli, že ještě v roce 2015 celkem 

63 procent internetových stránek neumožňovalo 
nákupy zákazníkům z jiné země EU. V důsledku toho 
bylo bezmála dvěma třetinám zákazníků znemož-
něno nakupovat přes internet ze zahraničí. Novou 
úpravou tato omezení skončí. „Chceme Evropu bez 
bariér, a  to také znamená odstranění překážek pro 
nákupy online,“ shodli se účastníci jednání.
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luJak dále z  jednání vyplynulo, již byly odstraněny 
poplatky za roaming, máme nová pravidla pro ochra-
nu osobních údajů, občané mohou cestovat i se svým 
on-line obsahem a nyní přichází konec neoprávněné-
ho zeměpisného blokování jako další důležitá inicia-
tiva, díky níž se jednotný digitální trh stane realitou 
pro všechny a konkrétní výhody zaznamenají občané 
i podniky.

Díky novým pravidlům získají spotřebitelé širší 
výběr zboží za konkurenční ceny, a  tím i  lepší pod-
mínky. Podnikům se současně rozšíří jejich zákaz-
nická základna napříč hranicemi a  také se jim sníží 
transakční a administrativní náklady. Nařízení tvoří 
rovněž součást rozsáhlejšího úsilí EU o podporu elek-
tronického obchodu v  rámci jednotného trhu, kam 
patří i opatření s cílem zajistit lepší ochranu spotře-
bitelů na internetu, cenově dostupnější služby pře-
shraničního dodávání balíků a  jednodušší pravidla 
pro DPH, jimiž se nákup i prodej zboží na internetu 
usnadní.  

„Nyní vyzýváme všechny členské státy, aby tato 
pravidla účinně provedly a  postaraly o  to, aby bylo 
nové nařízení již od prvního dne účinně prosazo-
váno. Vyzýváme rovněž k  tomu, aby bylo dosaženo 
dohody ohledně harmonizovaných pravidel pro pro-
dej digitálního zboží a  služeb a  pro online nákupy. 
Všechny tyto prvky mají zásadní význam pro vytvo-
ření fungujícího a konkurenceschopného digitálního 
jednotného trhu,“ shodli se účastníci jednání.

Za prosazování nařízení odpovídají členské stá-
ty, které musí zavést potřebné struktury, a  zajistit 

hladký přechod k  jeho uplatňování. Členské státy 
musí zejména určit subjekty pověřené prosazová-
ním a  subjekty, které budou poskytovat praktickou 
pomoc spotřebitelům. Kromě toho musí zavést účin-
ná, přiměřená a odrazující opatření, která se budou 
vztahovat na případy jeho porušení. První přezkum 
nařízení o  zeměpisném blokování provede Komise 
do března 2020. Posouzení se bude týkat možného 
rozšíření zásady nediskriminace v přístupu ke zboží 
a  službám na elektronicky poskytované služby jiné 
než audiovizuální povahy, jejichž hlavním prvkem 
je obsah chráněný autorským právem, jako jsou 
elektronické knihy, hudba, hry a  software. Komise 
rovněž důkladně prověří, zda by neměla být veškerá 
zbývající neodůvodněná omezení na základě státní 
příslušnosti, bydliště nebo místa pobytu zrušena 
i v jiných odvětvích, např. v odvětví služeb v dopravě 
nebo v audiovizuálních službách.

Spotřebitelé a  podniky – zejména podniky malé 
a střední – projevují narůstající zájem o nakupování 

a prodej v rámci celé EU. Online prodej vý-
robků každoročně vzroste o 22 procent. Ob-
chodníci ale často odmítali prodávat zboží 
zákazníkům z  jiného členského státu EU 
nebo jim poskytnout stejně výhodné ceny 
jako místním klientům.

Nařízení (EU) 2018/302 (dále jen „nařízení 
o zeměpisném blokování“), které vstoupilo 
v  platnost 3. prosince, má spotřebitelům 
a  podnikům na jednotném trhu EU po-
skytnout více příležitostí. Konkrétně řeší 
problém některých zákazníků, kteří z dů-
vodu své národnosti, bydliště či místa 
pobytu nemohou nakupovat zboží a služby 
od obchodníků se sídlem v jiném členském 
státě, a  to ani za stejných podmínek jako 
místní obyvatelé. Komise ve svém průzku-
mu z roku 2015 zjistila, že pouze 37 procent  
internetových stránek ve skutečnosti 
umožňuje přeshraničním zákazníkům 
uzavřít nákup a provést platbu. 

Nařízení o  zeměpisném blokování tvoří součást 
širšího souboru opatření zaměřených na podporu 
elektronického obchodu v  rámci jednotného trhu, 
jako je např. revidované nařízení o spolupráci v ob-
lasti ochrany spotřebitele, nová pravidla pro služby 
přeshraničního dodávání balíků, nová pravidla pro 
digitální smlouvy a nová pravidla pro DPH týkající se 
internetového obchodu.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

http://ec.europa.eu 
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TEMPO NANO NEMRZNOUCÍ KAPALINA 
DO OSTŘIKOVAČŮ 

Nemrznoucí kapalina 
Tempo je určena do všech 
typů automobilových 
ostřikovačů, a  to až do 
-30°C. Díky využití nano-
technologie kapalina za-
jistí extrémně čistá skla, 
na kterých nevzniká ani 
takzvaný duhový efekt. 
V  případě nižších mrazů 
je možné přípravek ještě 
zředit dle návodu. Tempo 
nano nemrznoucí kapa-
lina získala dokonce nej-
lepší ocenění z  hlediska 
kvality i ceny. Originální český výrobek neobsahující 
methanol. K  dostání v  automobilových prodejnách 
a drogeriích. 

Cena: 40 Kč/ 1 l                 115 Kč / 3 l                  169 Kč / 5 l

TEMPO EXPRESNÍ ROZMRAZOVAČ 
SKEL AUT – PRO BEZPEČNOU JÍZDU BEZ 
ŠKRÁBÁNÍ NÁMRAZY

Nepodceňte v  aktuálních mrazivých měsících ani 
správnou motoristickou výbavu, ať jste na silnicích 
bezpeční pro sebe i  ostatní. Vybavte se expresním 
rozmrazovačem Tempo, který je přímo určený k od-
stranění námrazy se skel vozu, ale i  ze světlometů 

a zrcátek a pomoci dokáže dokonce i se 
zamrzlými zámky. Díky jeho praktic-
kému aplikátoru v podobě pumpičky 
a  rozprašovače se na zamrzlá skla 
jednoduše nanáší a  působit začí-
ná okamžitě tak, že jde námraza 
hned dolů. Námraza je tak sku-
tečně pryč během několika vte-
řin, bez pracného, zdlouhavého 
a nepříjemného škrábání. Tempo 
rozmrazovač navíc zanechává 
po aplikaci na ošetřeném místě 
i  speciální ochrannou vrstvičku, 
která brání další tvorbě námrazy. 
Přípravek pomáhá i  se zamrzlý-
mi zámky, které jsou pro řidiče 
rovněž častým problémem. Jasný 

a čistý výhled a bezpečná jízda tak budou samozřej-
mostí v jakémkoli počasí. K dostání v automobilových 
prodejnách a drogeriích. 

Cena: 81 Kč / 500 ml

TEKUTÉ ŘETĚZY TEMPO V TUBĚ – PRVNÍ 
POMOC PŘI ZIMNÍM CESTOVÁNÍ 

 Tekuté řetězy Tempo, ocení během zimních měsí-
ců všichni motoristé. Tekuté řetězy totiž poskytnou 
doslova první pomoc na kluzkém nebo namrzlém po-
vrchu a zajistí bezpečnost na mokré nebo zledovatělé 
silnici. Tekuté řetězy podporují přilnavost pneuma-
tik k vozovce, a to i na povrchu pokrytém sněhem či 
ledem, a tak zajistí motoristům snížení rizika smyku 
a prokluzu. Na pneumatiky stačí nanést tenkou sou-
vislou vrstvu přípravku a počkat několik minut pro 
dokonalé přilnutí k povrchu. Po jejich aplikaci je ide-
ální se pozvolna rozjet. Přípravek je první pomocí při 
nečekaných změnách počasí a  v  kombinaci se zim-
ním přezutím automobilu poskytuje řidiči ještě větší 
bezpečnost a jistotu na cestách. Tekuté řetězy Tempo 
jsou k dostání v obchodních řetězcích a automobilo-
vých prodejnách.

Cena: 86 Kč / 100 ml

TEMPO AUTOŠAMPON S VOSKEM – 
ÚČINNÁ OCHRANA KAROSERIE

Autošampon Tempo s  voskem účinně myje a  kon-
zervuje karoserie, včetně metalíz, což přijde vhod ze-
jména v zimním období. Z karoserií jednak výborně 
odstraňuje nečistoty, ale také, díky obsahu vosků, na 

nich vytváří ochrannou konzer-
vační vrstvičku. Autošampon 

je doporučeno ředit v  poměru 
1:30 – 1:60, dle míry znečiš-

tění karoserie. Po umytí 
je vhodné automobil už 

jen opláchnout vodou. 
Ideální pro krátkodo-
bou konzervaci, napří-
klad před deštěm nebo 
zimními plískanicemi. 
K dostání v automobilo-
vých prodejnách a dro-
geriích. 

Cena: 71 Kč / 300 ml

Text: Lenka Netušilová
Foto: Druchema
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éVýroční setkání Klubu důchodců 
při Brněnské Drutěvě

Tisková oprava

Ve středu 7. listopadu 2018 se již tradičně 
setkali v  předvánočním období bývalí pra-
covníci Brněnské Drutěvy. Klubu důchodců 
předsedá paní Jonášová a koordinuje i činnost 
Klubu důchodců během celého roku. V  létě 
letošního roku se uskutečnil tradiční výlet 
s  občerstvením, tentokrát kolem Bílého po-
toka u  Veverské Bitýšky. Na předvánočním 
setkání se členové Klubu důchodců pravi-
delně dozvídají informace o  aktuálním dění 
v  družstvu a  jeho činnosti za uplynulý rok, 
včetně očekávaného výhledu do budoucna. 
Na setkání nechyběl ani tradiční řízek a dobrá 
nálada. V  roce 2018 tuto příležitost zavzpo-
mínat a  prožít příjemné odpoledne využilo  
25 bývalých zaměstnanců.

Text a foto: Ing. Miloslav Janíček

Informujeme o obsahové nepřesnosti v článku s názvem „ČMA pokřtila knihu o slav-
ných manažerských osobnostech“, který vyšel v časopisu Výrobní družstevnictví  
č. 12/2018 na straně 23. V tiskové zprávě ČMA byla bohužel nedopatřením uvedena 
zavádějící informace.

Upřesňujeme, že předsedkyně družstva Jana Malá pracuje v družstvu Morav-
ská ústředna Brno od roku 1979, samotné družstvo vzniklo v roce 1909. Družstvo 

vzniklo na podporu odbytu drobným výrobcům na Moravě. Mezi výrobní sor-
timent patřily především dárkové předměty, galanterie a  konfekce. Textilní 

hračky se vyrábějí v družstvu již od 60. let minulého století. V roce 1969 
družstvo vystavovalo poprvé na největším světovém veletrhu hraček 
v Norimberku, což odstartovalo tradici exportu. V té době také firma 
začala vyrábět známé plyšáky, maňásky a „kornouty“. Postavičku le-

gendárního Krtečka výtvarníka Zdeňka Milera družstvo vyrábí již od 
roku 1985. 

(-jh-)
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